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Umsögn Iceland Luxury Tours (ILT Luxuria ehf.) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um pakkaferðir og 
samtengda ferðatilhögun, nr. 95/2018 (endurgreiðslur), 727. mál.

Undirritaður er stofnandi, eigandi og framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Iceland Luxury Tours sem sérhæfir sig í 
sérsniðnum pakkaferðum fyrir erlenda ferðamenn á Íslandi. Hver ferð er vandlega sérsniðin fyrir hvern viðskiptavin og 
getur tekið margar vikur í undirbúningi. Söluferlið má segja að sé í nokkrum þrepum; uppsetning ferðar sem í felst 
skipulagning hvers dags og uppröðun þeirra innbyrðis m.t.t. ferðatilhögunar, afþreyingar og gistingar, bókanir á tengdum 
þjónustum og afþreyingu og innheimtur greiðslna frá viðskiptavini.

Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018 sem tóku gildi 1. janúar 2019 ógilda þá viðskiptaskilmála 
sem ferðaskrifstofur hafa starfað eftir um langt skeið og leggja þau þungar byrðar á ferðaskrifstofur þegar kemur að 
heimsfaraldri eins og COVID-19. Lögin voru samin og sett á þegar aðstæður í heiminum til ferðalaga voru fullkomlega 
eðlilegar og miða við það. Að endurgreiða lítið hlutfall ferða sem afbókast eða er aflýst við eðlilegar aðstæður er 
yfirstíganlegt í rekstri hverrar ferðaskrifstofu jafnvel þótt hún fái ekkert greitt fyrir ofangreinda vinnu sem getur talið í 
mörgum vikum og tugum og jafnvel hundruðum tölvupósta. En þegar öll ferðalög í vestrænum heimi leggjast niður 
vegna aðgerða stjórnvalda gegn heimsfaraldri eru það fordæmalausar kringumstæður sem umræddum lögum var ekki 
ætlað að takast á við. Að gera ferðaskrifstofur skyldugar til að endurgreiða öllum viðskiptavinum að fullu við slíkar 
kringumstæður þegar ferðaþjónustan sér ekki bara framá minnkun á veltu heldur neikvætt sjóðsstreymi út árið er í besta 
falli gerræðislegt. Engin atvinnugrein gæti staðið undir slíkri kröfu og yrði sjálfkrafa aflögð með tilheyrandi gjaldþrotum 
og kostnaði samfélagsins.

Þegar ferðaskrifstofa verður gjaldþrota tekur ferðaskrifstofutrygging hennar við kröfum frá viðskiptavinum um 
endurgreiðslur. Ferðamálastofa krefst bankatryggingar fyrir ferðaskrifstofutryggingu sem þarfnast veðs í fasteign og í 
mörgum tilfellum leggja eigendur ferðaskrifstofa eigin fasteign að veði. Með þeim hætti er eigandi ferðaskrifstofunnar 
orðinn persónulega ábyrgur fyrir endurgreiðslum til viðskiptavina. Er eðlilegt að einstaklingar í rekstri beri persónulega 
svo þunga ábyrgð þegar heimsfaraldur gengur yfir með fordæmalausum hætti? Ríkisstjórnir í mörgum löndum telja svo 
ekki vera og hafa sett lög sambærileg þeim sem hér um ræðir til að auka líkurnar á að ferðaskrifstofur geti mögulega 
haldið velli. Virðiskeðja ferðaþjónustunnar er að veði og sú verðmætamyndun sem hefur átt sér stað í ferðaþjónustu á 
Íslandi á undanförnum 10-15 árum á formi viðskiptasambanda og trausts.

Þetta frumvarp skilgreinir endurgreiðslu í formi inneignar fyrir ferðir sem ekki eru farnar á tímabilinu 15. mars til 30. júní. 
Nú er ljóst að margar þjóðir eru í mun erfiðari málum en við Íslendingar og munu ekki opna fyrir millilandaferðalög í bráð. 
Þessi tímamörk eru því alltof knöpp því nú berast okkur afbókanir vegna ferða sem voru bókaðar í júlí og ágúst 
einfaldlega vegna aðstæðna í heimalandi viðskiptavina. Það er fullkomlega óháð því hvort opnað hafi verið fyrir 
millilandaflug til Íslands.

Ég treysti því að íslensk yfirvöld sjái í hendi sér hvað réttast er að gera í þessu máli og stuðli að því að fjöldi 
ferðaskrifstofa verði ekki gjaldþrota með tilheyrandi áhrifum á eigendur og fjölskyldur þeirra vegna óeðlilegra krafna um 
að ferðaskrifstofur beri fulla ábyrgð á afleiðingum heimsfaraldurs og samþykki þessi lög að viðbættri lengingu á 
umræddu gildistímabili.
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